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Provincie OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement OUDENAARDE 

 

 
LIJST VAN BESLUITEN VAN HET VAST BUREAU VAN MAANDAG 12 AUGUSTUS 2019 

 
Aanwezig: Luc Dupont, voorzitter vast bureau. 

Aaron Demeulemeester, Jan Foulon, Joris Vandenhoucke, schepenen. 
 
Linda Vandekerkhove, algemeen directeur 
 
Verontschuldigd: Ignace Michaux, Brigitte Vanhoutte, Wim Vandevelde, schepenen  

De voorzitter opent de zitting. 

AGENDA 

Punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 
1. CVBA Bouwmaatschappij Ronse. Overname van 50 aandelen van OndernemersCentrum 
Ronse NV. Goedkeuring van de overeenkomst. 
2. CVBA Bouwmaatschappij Ronse. Voordracht van een lid voor de Raad van Bestuur. 
Beslissing. 

Organisatieontwikkeling 
3. Personeel OCMW/Sociaal Huis. Aanstelling van een contractuele 4/5den time 
maatschappelijk werker. Beslissing. 
4. Personeel OCMW / BKO-IBO. Verdere aanstelling van een halftijdse contractuele 
leerlingbegeleidster BKO/IBO in het kader van de sociale maribel onder bediendecontract van 
onbepaalde duur. Beslissing. 

Varia 
5. Agenda OCMW-raad 2 september 2019. Kennisname. 

 

BESLOTEN ZITTING 

Punten van de besloten zitting 

Bestuur en beleid 

1. CVBA Bouwmaatschappij Ronse. Overname van 50 aandelen van OndernemersCentrum 
Ronse NV. Goedkeuring van de overeenkomst. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

De organieke wet van 8 juli 1976 op de OCMW’s, artikel 2. 
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 77, artikel 78, 2° lid en artikel 84 
§1. 

Relevante documenten 

De overeenkomst van koop-verkoop van aandelen tussen OndernemersCentrum Ronse NV en het 
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Ronse. 

Feiten/context/motivering 
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OndernemersCentrum Ronse NV is eigenaar van 50 aandelen categorie B in het maatschappelijk 
kapitaal van de Bouwmaatschappij Ronse CVBA.  
Naar aanleiding van een voorstel geformuleerd door het OCMW Ronse met betrekking tot de 50 
aandelen categorie B is OndernemersCentrum Ronse NV bereid om zijn aandelen te verkopen 
volgens de bepalingen en voorwaarden zoals opgenomen in de overeenkomst.  
De koopprijs voor de aandelen bedraagt 1 550,00 euro in totaal of 31,00 euro per aandeel.  
De overdracht van de aandelen omvat de overdracht van alle lidmaatschap- en vermogensrechten die 
daaraan verbonden zijn. 

Besluit: 

Artikel 1:  
De overeenkomst van koop-verkoop van aandelen tussen OndernemersCentrum Ronse NV en het 
OCMW Ronse goed te keuren.  
 
Artikel 2: 
De voorzitter van de raad van maatschappelijk welzijn te verzoeken om bovenstaande 
aangelegenheid te agenderen op de eerstvolgende raad.  
 

2. CVBA Bouwmaatschappij Ronse. Voordracht van een lid voor de Raad van Bestuur. 
Beslissing. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

- De organieke wet van 8 juli 1976 op de OCMW’s, artikel 2. 
- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 77 en artikel 78, 2° lid en 

artikel 84 § 1. 
- Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikelen 34, 35, 74 en 229. 
- De beslissing van het vast bureau van heden houdende goedkeuring van de overeenkomst voor 

de overname van 50 aandelen van OndernemersCentrum Ronse NV.  
- De statuten van het extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm, EVA 

Bouwmaatschappij Ronse cvba, artikel 18 betreffende de samenstelling van de Raad van 
Bestuur. 

Relevante documenten 

- De overeenkomst van koop-verkoop van aandelen tussen OndernemersCentrum Ronse NV en 
het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Ronse.  

- Ontslagbrief van de heer Yves Dufour, bestuurder CVBA Bouwmaatschappij Ronse. 
- De statuten van CVBA Bouwmaatschappij Ronse. 

Feiten/context/motivering 

Naar aanleiding van de overname van 50 aandelen – categorie B in Bouwmaatschappij Ronse CVBA 
van NV OndernemersCentrum Ronse door het OCMW Ronse heeft de heer Yves Dufour ontslag 
genomen als bestuurder van de CVBA Bouwmaatschappij Ronse en dit met ingang op de datum van 
de ondertekening van de koop-verkoopovereenkomst van aandelen.  
Ingevolge de overname van 50 aandelen – categorie B bestaat er aanleiding toe om een bestuurder – 
categorie B van het OCMW Ronse aan te duiden voor de volledige legislatuur 2019-2024. 

Besluit: 

Artikel 1:  
Volgende kandidaat-bestuurder – categorie B voor de Raad van Bestuur van Bouwmaatschappij 
Ronse CVBA voor te dragen voor de hele legislatuur 2019-2024: 
De heer Wim Vandevelde, schepen.  
 
Artikel 2: 
De voorzitter van de raad van maatschappelijk welzijn voor te stellen om bovenstaande 
aangelegenheid te agenderen op de eerstvolgende raad.  
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Organisatieontwikkeling 

3. Personeel OCMW/Sociaal Huis. Aanstelling van een contractuele 4/5den time 
maatschappelijk werker. Beslissing. 

 
Het vast bureau verleent goedkeuring aan de aanstelling van een 4/5den time maatschappelijk werker 
onder bediendecontract van bepaalde duur in het stelsel van de sociale Maribel met ingang van 3 
september 2019 tot en met 2 september 2020: 
 

4. Personeel OCMW / BKO-IBO. Verdere aanstelling van een halftijdse contractuele 
leerlingbegeleidster BKO/IBO in het kader van de sociale maribel onder bediendecontract 
van onbepaalde duur. Beslissing. 

 
Het vast bureau verleent goedkeuring aan de verdere aanstelling van een halftijdse 
leerlingbegeleidster buitenschoolse kinderopvang BKO/IBO onder bediendecontract van onbepaalde 
duur in het stelsel van de sociale maribel met ingang van 1 september 2019: 
 

Varia 

5. Agenda OCMW-raad 2 september 2019. Kennisname. 

Bevoegdheid/rechtsgrond 

De organieke wet van 8 juli 1976 op de OCMW’s, artikel 2. 
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 19 en artikel 74, artikel 77, artikel 
78, 2de lid en artikel 84 tot en met 86. 

Relevante documenten 

De voorlopige agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 2 september 2019. 

Feiten/context/motivering 

Artikel 84 §1 stipuleert dat het vast bureau de beraadslagingen en de besluiten van de raad voor 
maatschappelijk welzijn voorbereidt. 
Gedurende de voorbije vergaderingen en huidige vergadering van het vast bureau werden een aantal 
dossiers behandeld, welke heden kunnen voorgelegd worden aan de raad voor maatschappelijk 
welzijn van 2 september 2019. 
Overeenkomstig artikel 19 en artikel 74 dat artikel 19 van toepassing maakt op de raad voor 
maatschappelijk welzijn, beslist de voorzitter van de gemeenteraad/OCMW-raad tot bijeenroeping van 
de gemeenteraad/OCMW-raad en stelt hij de agenda van de vergadering op. De agenda bevat in 
ieder geval de punten die door het college van burgemeester en schepenen/vast bureau aan de 
voorzitter worden meegedeeld. 

Besluit: 

Enig artikel: 
Kennis te nemen van de voorlopige agenda van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 2 
september 2019. 
 
De voorzitter sluit de vergadering. 

Namens het vast bureau: 

Algemeen directeur Voorzitter vast bureau 
 
 
 
Linda Vandekerkhove Luc Dupont 


